ระเบียบข้อบังคับสำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
---------------------------------------------------------------------------------------หมวดทัว่ ไป
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบข้อบังคับสาหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านก้างปลา พ.ศ. 2560
ข้อที่ 2 ให้เริ่มใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
ข้อที่ 3 จุดมุ่งหมายของระเบียบนี้
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบมีวินัยในตนเอง
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีในสังคม
3.3 เพื่อให้นักเรียนมีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
3.4 เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยวิถีทางของประชาธิปไตย
3.5 เพื่อให้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและชุมชน
3.6 เพื่อให้เป็นผู้มีความภาคภูมิใจ หยิ่งในศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของสถาบัน
3.7 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียวความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ข้อ 4 ให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษา ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนพิจารณาตัดสินใจอันเกิดจาก
การความผิดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และสร้างสรรค์และหรือ ผู้อานวยการ
โรงเรียนมอบอานาจให้ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกกิจกรรมนักเรียนเป็นเรื่องหรือกรณีใด ๆ ไปก็ได้

หมวดภำยในโรงเรียน
ข้อที่ 1 กำรมำเรียน
นักเรียนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.20 น. มิฉะนั้นจะถือว่ามาสาย นักเรียนคนใดมาสาย ให้
หัวหน้าครูเวร หรือผู้ช่วยหัวหน้าครูเวร หรือครูเวรประจาวันพิจารณาลงโทษ ได้ตามความเหมาะสมและให้
หัวหน้าครูเวรประจาวัน หรือผู้ช่วยครูเวรประจาวันพิจารณาให้เข้าชั้นเรียนได้เป็นรายๆไป
ข้อที่ 2 กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการซักธงชาติ ในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2530 ในการซักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาให้ปฎิบัติดังนี้

2.1 เวลาก่อนเข้าเรียนตอนเช้า (เวลา 08.30น.) ให้ครูและนักเรียนพร้อมกันที่หน้าเสาธง ตามสถานที่
โรงเรียนกาหนดให้ เพื่อร่วมกันเคารพธงชาติ นักเรียนจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกัน เมื่อได้ยินสัญญาณ
กริ่งดังครั้งที่ 1
2.2 เมื่อถึงเวลาให้นักเรียน 2 คน เตรียมตัวที่จะชักธงขึ้น เมื่อพร้อมแล้วให้ตัวแทน บอก “ธงขึ้นตรง”
2.3 ในระหว่างชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ให้ครู นักเรียนทั้งหมดร้องเพลงชาติพร้อม ๆ กันทั้งหมด
2.4 ขณะที่อยู่ในแถว นักเรียนจะต้องเข้าแถวอย่างมีระเบียบ งดเว้นการพูดคุยและหยอกล้อกัน
หมายเหตุ การปฏิบัติในขณะที่ฝนตก น้าท่วม หรือพื้นที่ไม่สะดวกที่จะต้องแถวนักเรียน ก็อาจให้นักเรียนเข้า
แถวในพื้นที่ที่เหมาะสม หรือหน้าห้องเรียนก็ได้
ข้อ 3 กำรกล่ำวนำไหว้พระ
เมื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว ให้ผู้นา กล่าวนาไหว้พระก่อนเข้าเรียนทุกวัน ครูและนักเรียนทั้งหมด
กล่าวสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อ 4 กำรแต่งกำย
ในวันที่โรงเรียนเปิดทาการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ครบถ้วน ตามข้อบังคับในระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาในหมวดเครื่องแต่งกาย สาหรับ
ในวันหยุดนักเรียนที่จะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนควรแต่งกายให้เป็นสุภาพชน
ข้อ 5 กำรปฏิบัติตน
5.1 นักเรียนจะต้องประพฤติตนทีเ่ หมาะสมกับสภาพนักเรียน
5.2 นักเรียนจะต้องเป็นผู้ได้ชื่อว่า มีมารยาทดี และจะต้องปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติดังนี้
5.2.1 เมื่อเดินผ่าน เดินสวนทาง หรือติดต่อกับคุณครู ทุกระดับชั้นต้องแสดง ความเคารพ
5.2.2 การพูดจา ต้องสุภาพอ่อนน้อม
5.2.3 ไม่ส่งเสียงดัง หรือพูดคาหยาบ หรือกระทาการวิธีอื่นใดก็ตามที่ก่อความเดือนร้อนราคาญให้แก่
ผู้อื่น
5.3 นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติตน ไม่ทะเลาะวิวาทหรือกลั่นแกล้งกัน ด้วยวิธีการทั้งปวง
5.4 นักเรียนจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น
5.5 ห้ามสูบบุหรี่ สูบกัญชา เสพสุราของมันเมา หรือยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
5.6 ห้ามนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง หรือแสดงเจตนาในทางชู้สาวด้วย
วิธีการใดๆ
5.7 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
5.8 ห้ามพกอาวุธ หรืออุปกรณ์ที่เจตนาให้เป็นอาวุธทุกชนิด
5.9 ห้ามคบเพื่อนอันธพาล หรือซักนาเข้าในบริเวณโรงเรียน
ข้อ 6 กำรออกนอกบริเวณโรงเรียน
นักเรียนที่มีความจาเป็นที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องขออนุญาตคุณครูเวรประจาวัน เป็นผู้
พิจารณาอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นคราวๆ ทั้งในการออกนอกบริเวณโรงเรียน ในระหว่างเวลา
เรียน และระหว่างช่วงพักกลางวัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ และเมื่อกลับเข้า
โรงเรียนต้องมาแจ้งคุณครูเวรประจาวันเพื่อทราบ
ข้อ 7 กำรรับประทำนอำหำร
7.1 นักเรียนจะรับประทานอาหารได้เฉพาะในโรงอาหารเท่านั้น
7.2 ห้ามนักเรียนนาน้าหรืออาหารทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเวลาเรียนหรือ
นอกเวลาเรียน
7.3 ห้ามนักเรียนซื้อหรือนาอาหารในช่วงเวลาที่อยู่ในเวลาเรียนอย่างเด็ดขาด จะซื้อได้ในเวลาพักเท่านั้น
นอกจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น เป็นคราวๆ ไป
7.4 ห้ามนักเรียนซื้ออาหารหรือเครื่องดื่ม น้าอัดลม ที่พ่อค้าเร่นามาจาหน่ายนอกบริเวณโรงเรียน(ริมรั้ว)

7.5 ห้ามนักเรียนซื้ออาหารหรือเครื่องดื่ม น้าอัดลม และให้รักษาความสะอาดของสถานที่ไม่ทิ้งเศษ
อาหารบนพื้น
ข้อ 8 กำรใช้บริกำรห้องสมุด
นักเรียนที่อยู่ในห้องสมุดต้องสารวมทั้งกายและวาจา ทุกคนในห้องสมุดต้องการสมาธิในการอ่าน
หนังสือ ฉะนั้นนักเรียนจะต้องไม่พูดคุยกันหรือกระทาการใด ๆ ก็ตาม ไม่เกิดเสียงดัง หรือรบกวนสมาธิของ
ผู้อื่น และให้ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 กำรใช้บริกำรห้องน้ำห้องส้วม
9.1 นักเรียนชายห้ามเข้าไปในห้องน้า ห้องส้วมของนักเรียนหญิงอย่างเด็ดขาด
9.2 ห้ามขีดเขียนฝาผนัง ให้รักษาความสะอาดของห้องน้าห้องส้วม
9.3 ก่อนใช้ห้องน้า ห้องส้วม ควรราดน้าก่อนและเมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้วให้ราดน้าให้สะอาดทุกครั้ง

หมวดภำยในห้องเรียน
ข้อ 1 ในตอนเช้ำก่อนเข้ำห้องเรียน
1.1 ให้เวรประจาวันทาความสะอาดห้องเรียนของตนเองให้สะอาด
1.2 นักเรียนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนขณะที่กาลังเข้าแถวจะไปในห้องเรียนไม่ได้ ต้องรีบไปเข้าแถว
ทันทีนอกจากจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นคราวๆ
ข้อ 2 ในขณะที่ครูอยู่ในห้องเรียน
2.1 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามคาสั่งหรือข้อตกลง เกี่ยวกับระเบียบการสอนของแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด
2.2 การลุกจากโต๊ะเรียน หรือการออกนอกห้องเรียนทุกครั้ง ต้องขออนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจาก
ครูประจาวิชาเสียก่อน
2.3 ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทากิจกรรมที่ทาให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องใกล้เคียง
ข้อ 3 ในขณะที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน
3.1 ให้นักเรียนปฏิบัติตนเหมือนกับที่ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2 ไม่ส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่น หรือออกนอกห้องเรียน
3.3 ให้หัวหน้าชั้น เป็นผูร้ ับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบในห้องเรียนช่วงที่ครุประจาวิชาไม่เข้าห้องสอน

หมวดกำรทำควำมเคำรพของนักเรียน
ข้อ 1 ในห้องเรียนหรือห้องทำงำนของครู
1.1 ขณะที่ครูเดินเข้าสอน ให้หีวหน้าชั้นหรือรองหัวหน้าชั้น บอกทาความเคารพด้วยคาว่า นักเรียน
เคารพ ให้นักเรียนยืนตรงยกมือไหว้ แล้วนักเรียนชายกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” นักเรียนหญิงกล่าว
คาว่า “สวัสดีค่ะ” พร้อมกันทุกคน ในกรณีที่เป็น วิชาภาษาต่างประเทศหรือวิชาพิเศษอื่น ๆ ให้
เป็นไปตามที่ครูประจวิชานั้น ๆ กาหนด

1.2 เมื่อครูกาลังจะออกจากห้องเรียน ให้หัวหน้าชั้นเรียนหรือรองหัวหน้าชั้นบอกทาความเคารพด้วยคา
ว่า “นักเรียเคารพ” ให้นักเรียนยืนตรงยกมือไหว้ แล้วนักเรียนชายกล่าวคาว่า “ขอบคุณครับ”
นักเรียนหญิงกล่าวคาว่า “ขอบคุณค่ะ” พร้อมกันทุกคน ในกรณีที่เป็นวิชาภาษาต่างประเทศหรือ
วิชาพิเศษอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ครูประจาวิชานั้น ๆ กาหนด
1.3 การเข้าไปหาครูที่โต๊ะทางาน นักเรียนชายเมื่อเข้าไปใกล้ห่างโต๊ะครูประมาณ 1 ก้าว ให้หยุดยืน
ตรงแล้วโค้งคานับ ถ้ามีเรื่องที่ปรึกษาก็ให้พูดในลักษณะสารวมกิริยาวาจา ห้ามยืนชิดโต๊ะครู หรือยืน
มือกอดอก หรือมือไขว้หลังเมือกลับมาให้โค้งคานับอีก 1 ครั้ง ส่วนนักเรียนหญิง เมื่อเดินมาถึงห่าง
โต๊ะประมาณ 2-3 ก้าว ให้ยกมือไว้ แล้วนั่งคุกเข่าเข้าไปหาครู (ยกเว้นในห้องแออัด หรืออาคาร
เรียนชั่วคราวหรือสถานที่ที่พื้นไม่เรียบหรือสกปรก ให้ยืนตรง)
ข้อ 2 นอกห้องเรียน ภำยในบริเวณโรงเรียน
2.1 บนระเบียงหรือบันได ถ้านักเรียนนั่งอยู่ตามระเบียงเมื่อครูเดินผ่าน นักเรียนชายให้ยืนตรง
โค้งคานับ นักเรียนหญิงยืนตรงยกมือไหว้ ถ้านักเรียนเดินสวนทางครูที่บันได นักเรียนชาย, นักเรียน
หญิง ให้ยืนตรง ถ้านักเรียนเดินตามปกติให้หยุดยืนตรง ขณะครูเดินผ่านแต่ถ้าเดินแถวให้เดินตามปกติ
2.2 เมื่อครูนั่งอยู่ระเบียง เมื่อนักเรียนเดินผ่านให้ก้มตัวเล็กน้อยจนผ่านครูแล้วเดินผ่านปกติ
2.3 ตามถนนหรือบริเวณ เมื่อเดินสวนทางกับครู หรือครูจะเดินผ่าน ให้นักเรียนชายืนตรงโค้ง
คานับ นักเรียนหญิงยืนตรงยกมือไหว้ ถ้าถือของให้ยืนตรง
2.4 เมื่อเดินเข้าโรงเรียนตอนเช้าและตอนเย็น เดินผ่าน ลานพระพุทธรูป และศาลเจ้าที่ เจ้าปู่เจ้าย่า
ให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ยืนตรงยกมือไหว้
2.5 โอกาสที่ไม่ทาความเคารพ
2.5.1 ขณะที่อยู่ในแถวหรือขณะเดินแถว
2.5.2 ขณะที่ถือของหนัก
2.5.3 ขณะทางาน
2.5.4 ขณะรับประทานอาหาร ขณะประชุม ขณะอยู่ในโรงอาหาร หอประชุม ห้องสมุด
ข้อ 3 การทาความเคารพครูเวรที่ประตูโรงเรียน
ก่อนนักเรียนจะเข้าประตูโรงเรียนให้หยุดยืนหันหน้าไปทางครูเวร นักเรียนชายโค้งคานับ นักเรียน
หญิงให้ยกมือไหว้ (ถ้าถือของให้เดินก้มตัวเล็กน้อย) ถ้าขับขี่จักรยาน หรือรถจักรยายนต์หรือยานพาหนะที่
ผู้ปกครองมาส่ง ให้หยุดรถและจอดรถในที่จอดรถ ให้เดินไปหาครูนักเรียนชายยืนตรง โค้งคานับ นักเรียน
หญิงยกมือไหว้
ข้อ 4 ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบอื่น ๆ
นักเรียนที่อยู่ในเครื่องแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนและมีระเบียบการทาความเคารพเฉพาะ
เครื่องแบบนั้น ก็ให้นักเรียนทาความเคารพตามระเบียบของเครื่องแบบนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

หมวดกำรลงโทษนักเรียน
นักเรียนที่นาส่งของมีค่ามาโรงเรียน หรือการกระทาใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบวินัยของโรงเรียน ให้ดาเนินการ
ลงโทษดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน ครั้งที่ 1 นักเรียนลงลายมือชื่อรับทราบความผิดแจ้งผู้ปกครองมารับสิ่งของได้ในวัน
ถัดไป
2. ว่ากล่าวตักเตือน ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองพบครูประจาชั้น ลงลายมือชื่อรับทราบความผิดของนักเรียน
3. หากนักเรียนยังคงกระทาความผิดครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครองมาทาทัณฑ์บน
4. หากนักเรียนกระทาความผิดครั้งที่ 4 ตัดคะแนนความประพฤติ
5. นักเรียนกระทาความผิดให้ทากิจกรรมสาธารณประโยชน์
5.1 ทากิจกรรม 1 สัปดาห์
5.2 ทากิจกรรม 2 สัปดาห์
ในการลงโทษนักเรียนในแต่ละครั้งควรเริ่มจากโทษสถานเบาเป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบการ
ลงโทษนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

หมวดเครื่องแต่งกำย
ข้อ 1 เครื่องแต่งกำยนักเรียน
1.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย
1.1.1 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับชั้นอนุบาล
เสื้อเชิ้ตสีขาวแบบคอ ปกมน ผ่าหน้า ติดกระดุม แขนสั้น หน้าอกด้านขวา ปักชื่อและ
นามสกุลด้วยไหมสีกรม ติดกระดุมที่เอวด้านหน้า 2 เม็ด
กางเกงขาสั้น สีกรมท่า เจาะรังดุมที่ของเอวด้านหน้า 2 รัง ด้านหลังเป็นยางยืด
รองเท้า หนังสีดาติดกระดุม
ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย พับถึงข้อเท้า
1.1.2 เครื่องแบบนักเรียนชาย ป. 1- ป.6
เสื้อเชิ้ต แขนสั้น ใช้ผ้าสีขาว
กางเกง แบบสุภาพ ขาสั้น ใช้ผ้าสีกากี
เข็มขัดหนังสีน้าตาล หัวเป็นโลหะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด หรือเข็มขัดลูกเสือก็ได้
รองเท้า ถุงเท้า รองเท้า หรือผ้าใบสีน้าตาลแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้าชนิดผูก ถุงเท้าสั้น สีน้าตาล
1.1.3 เครื่องแบบนักเรียนชาย ม. 1 - ม. 3
เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
กางเกงผ้าสีดา แบบสุภาพ ขาสั้น
เข็มขัด หนังสีดา หัวเข็มขัดรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด หุ้มด้วยหนังหรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัด

รองเท้า ถุงเท้า รองเท้า หรือผ้าใบสีดาแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้าชนิดผูก ถุงเท้าสั้น สีขาว
1.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง
1.2.1 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับชั้นอนุบาล
เสื้อสีขาวแบบคอบัว ปกมน ผ่าหน้า ติดกระดุม แขนสั้น หน้าอกด้านขวา ปักชื่อและนามสกุล
ด้วยไหมสีกรมท่า ติดกระดุมที่เอวด้านหน้า 2 เม็ด ด้านหลัง 2 เม็ด สวมเสื้อไว้ในกระโปรง
กระโปรง สีกรมท่า จีบรอบตัว ติดซิบด้านซ้าย เจาะรังดุมด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 รัง
รองเท้า หนังสีดา มีสายรัดที่หลังเท้า ติดกระทุม
ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย พับถึงข้อเท้า
1.2.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ป.1 - ป.4
เสื้อคอบัว แขนสั้น ใช้ผ้าสีขาว
กระโปรงแบบจีบรูดเอว หรือจีบรอบเอว ใช้ผ้าสีกรมท่า
รองเท้า ถุงเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดา หรือผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาว
1.2.3 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ป.5 - ป.6
เสื้อคอปก( ปกทหารเรือ) แขนสั้นสีขาว ผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงือนกลาสีสีกรมท่า
(คอซอง) กระโปรงแบบจีดรูดรอบเอว หรือจีบรอบเอว ใช้ผ้าสีกรมท่า
รองเท้า ถุงเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว
ถุงเท้าสั้นสีขาว
1.2.4 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม. 1- ม. 3
เสื้อคอปก( ปกทหารเรือ) แขนสั้นสีขาว ผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงือนกลาสีสีกรมท่า
(คอซอง) กระโปรงแบบจีดรูดรอบเอว หรือจีบรอบเอว ใช้ผ้าสีกรมท่า
รองเท้า ถุงเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว
ถุงเท้าสั้นสีขาว
1.3 เครื่องแต่งกายลูกเสือ และเนตรนารี ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของลูกเสือ
และเนตรนารี
ข้อ 2 นักเรียนที่มำติดต่อกับทำงโรงเรียน ในวันเปิดเรียนหรือวันหยุดให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
ข้อ 3 เครื่องหมำยของสถำนศึกษำ ใช้เครื่องหมายชื่ออักษรย่อระดับประถมศึกษา ก.ป. และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.ก.ป. ปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีน้าเงิน และปักชื่อ - สกุล
ของนักเรียนที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีน้าเงิน
ข้อ 4 ทรงผมนักเรียน
4.1 ทรงผมนักเรียนชาย
4.1.1 นักเรียนชาย ป. 1 - ป. 6
ผมสั้น รอบศีรษะ ต้องตัดเกรียนไม่ไว้จอน ไม่รองทรงผมด้านบน ไม่หวีแสกกลาง

4.1.2 นักเรียนชาย ม. 1- ม. 3
ให้นักเรียนชายไว้ ผมสั้น หรือ ทรงผมรองทรงก็ได้ ไม่หวีแสกกลาง ไม่ใช้น้ามันใส่ผม หรือ
เครื่องสาอางแต่งผมทุกชนิด
4.2 ทรงผมนักเรียนหญิง
4.2.1 นักเรียนหญิง ป. 1- ป. 6
นักเรียนหญิงไว้ผมยาวพองามไม่เกินติ่งหูหรือต้นคอ ไม่ดัดหรือซอยตามสมัยนิยม ไม่ไว้ผมม้า ไม่ใส่
น้ามันแต่งผม หรือเครื่องสาอางทุกชนิด หรือประดับผมทุกชนิดยกเว้นกิ๊บดาธรรมดาสีดา
4.2.2 นักเรียนหญิง ม. 1- ม. 3
นักเรียนหญิงไว้ผมยาวพองามไม่เกินติ่งหูหรือไว้ผมยาวแต่ต้องมัดรวบให้เรียบร้อย ไม่ดัดหรือ
ซอยตามสมัยนิยม ไม่ไว้ผมม้า ไม่ใส่น้ามันแต่งผม หรือเครื่องสาอางทุกชนิด หรือประดับผมทุกชนิดยกเว้น
กิ๊บดาธรรมดาสีดา
ข้อ 5 ข้อห้ำมพิเศษสำหรับกำรแต่งกำยนักเรียน
5.1 ห้ามไว้หนวดเครา หรือดัดผม
5.2 ห้ามไว้เล็บ ทาเล็บ หรือใช้เครื่องสาอาง ห้ามทาปาก
5.3 ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและให้ใช้สายสุภาพ
5.4 แต่งกายให้ดูสุภาพ และสะอาดอยู่เสมอ
5.5 ห้ามเจาะหู เจาะลิ้น
5.6 ไม่ควรใช้เครื่องแต่งกายราคาแพงจนเกินไป
5.7 ห้ามใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน

